
Usnesení a zápis č. 4/2018 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 9. května 2018 

v Základní škole Horní Branná. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 členů zastupitelstva obce. Mgr. Martina Nyklová se 

dostavila v 17:20. 

Návrhová komise: Jiří Dejmek, Antonín Bien 

Ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Harcuba, Roman Charouz 

Zapisovatel: Mgr. Tibor Hájek. 

Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno všemi hlasy.                                                                                                                                                 

 

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 

Program: 

1. Projednání Plánu společných zařízení pro Pozemkovou úpravu ve Valteřicích. 

2. Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu 

3. Majetkové záležitosti 

• Odkoupení části pozemku 1335/4 v k. ú. Horní Branná 

• Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno veřejné osvětlení 

Valteřice 

• Projednání návrhu na odkup budoucí cesty „od p. p. č. 2485 až po 

2683/2 v k. ú. Horní Branná“ do majetku obce 

4. Různé 

• Výsledky kontroly – kaly 

• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

5. Diskuse 

  

Program schválen všemi hlasy. 

 

 1. Projednání Plánu společných zařízení pro Pozemkovou úpravu ve Valteřicích. 

- zástupci pozemkového úřadu a zpracovatele seznámili zastupitelstvo s Plánem 

společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu ve Valteřicích. Jednání o jeho 

výsledné podobě probíhala za účasti zvoleného sboru zástupců a se všemi majiteli cest a 

dotčených pozemků. Byly stanoveny prioritní cesty, jejichž výstavbou či rekonstrukcí 

bude zajištěn přístup k pozemkům V rámci další aktualizace lze navrhovat změny. 

V důsledku nesouhlasu majitele pozemku bude obec v aktualizaci požadovat propojení 

cesty HC1 jinou variantou (aby cesta vedla od „vrbičky“ až do středu Valteřic).  

V 17:20 příchod Mgr. Martiny Nyklové. 

ZO schvaluje Plán společných zařízení pro Pozemkovou úpravu ve Valteřicích. V jeho 

aktualizaci bude řešeno propojení cesty HC1 jinou variantou. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

 

 

 2. Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu: 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Branná č. 1/2018 o nočním klidu.  

Hlasování: pro 9 – proti 2– zdržel(a) se 0  
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3. Majetkové záležitosti: 

- Odkoupení části pozemku 1335/4v k. ú. Horní Branná: jde o 18m2, cena 50 Kč za 

m2. Na odkoupené části pozemku obec vybuduje automatickou tlakovou stanici pro 

dodávku pitné vody. 

 ZO schvaluje odkoupení části pozemku 1335/4 v k. Ú. Horní Branná a pověřuje starostu 

obce zajištěním odkupu. 

 Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

- Smlouva o smlouvě budoucí – veřejné osvětlení Valteřice: schválení smlouvy mezi 

obcí a Libereckým krajem umožní rekonstrukci a výměnu veřejného osvětlení kolem 

silnice I/14 ve Valteřicích. V současné době se projektuje. Cena 52 606 50 Kč. 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/1781/2018. 

 Hlasování: pro 11– proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 - Projednání návrhu na odkup budoucí cesty „od p. p. č. 2485 až po 2683/2 v k. ú. 

 Horní  Branná“ do majetku obce: v současné době soukromá cesta bude procházet 

 rekonstrukcí. Majitel cesty umožní obci vložit do ní sítě (TKR, veřejné osvětlení, ...).  

 Záměrem obce je v budoucnu jednat o odkoupení cesty. 

 

4. Různé: 

- Výsledky kontroly - kaly: zastupitelstvo obce seznámeno se zprávou Ústředního 

kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno, jehož zaměstnanci vykonali 

kontrolu přímo v Horní Branné (kaly skladované firmou ZEPO). Závěr zprávy: Na 

základě poznatků z provedené kontroly se domníváme, že ze strany kontrolované osoby 

nedošlo dosavadním skladováním upravených kalů k ohrožení kvality vod a půdy. Zpráva 

je přílohou zápisu a je k nahlédnutí na obecním úřadě. Nedostatky, které shledali (nutná 

úprava havarijního plánu, únik hnojůvky do příkopu, možný přístup cizích osob na místa 

skladování), nahlásili České inspekci životního prostředí. Ta vykonala na začátku května 

dvě kontroly. S výsledky nebyla obec k dnešnímu dni seznámena.  

Diskutovány možnosti dalšího postupu: vyčkat výsledků kontroly ČIŽP; možnost majitelů 

pozemků ovlivnit, co se na jejich pozemcích skladuje, ... Dále zmiňován i problém 

zápachu šířícího se z hnojišť v blízkosti „Jeřabáku“. 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Kontrola Krajského 

úřadu Liberec nezjistila žádné chyby a nedostatky. 

5. Diskuse: 

- vrt na koupališti ve Valteřicích: v současné době probíhají zkoušky vydatnosti a vlivu 

vrtu na okolní studny 

- kanalizace: probíhá projektování pro územní řízení 

- silnice I/14 ve Valteřicích: v červnu proběhne prohlídka stavby se stavebním dozorem 

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 19:15 

 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek  Ověřili:                          Luboš Zimmermann, starosta  
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Usnesení č. 4/2018 

Zastupitelstva obce Horní Branná 9. května 2018. 

 

Zastupitelstvo obce  

 

 I. schvaluje  

a. Plán společných zařízení pro Pozemkovou úpravu ve Valteřicích. V jeho aktualizaci 

bude řešeno propojení cesty HC1 jinou variantou. 

b. Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Branná č. 1/2018 o nočním klidu. 

c. Odkoupení části pozemku 1335/4 v k.ú. Horní Branná a pověřuje starostu obce 

zajištěním odkupu. 

d. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/1781/2018. 

 

 

 

  

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

Vyvěšeno:    14.5.2018            

 

Sejmuto: 


